
Kans op verlagingen toegenomen
Een pensioenfonds moet voldoende geld in kas hebben 
om alle huidige en toekomstige pensioenen te betalen. 
Is er onvoldoende geld? Dan eist de wet maatregelen 
van het fonds. De maatregelen blijven gelden tot het 
fonds weer gezond is. In het uiterste geval kan het  
fonds de pensioenen verlagen. Een verlaging raakt 
gepensioneerden, actieve en gewezen deelnemers.  
Het risico op verlaging speelt in een aantal kringen van 
het Centraal Beheer APF. De kans op verlagingen is  
toegenomen. Hieronder lichten wij toe waarom.

Advies commissie aan minister heeft negatief 
effect op financiële positie
Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid gaat over pensioen. Hij heeft een commissie advies 
gevraagd over berekeningen voor pensioenfondsen. In 
juni is er een advies van deze commissie gekomen.  
Het advies heeft onder andere invloed op de premie, de 
verhoging en het vaststellen van het herstelplan.

Het advies van de commissie leidt tot een daling van de 
dekkingsgraad in alle kringen van Centraal Beheer APF. 
Hierdoor neemt de kans op verhogingen van de  
pensioenen af. De kans op het moeten verlagen van  
de pensioenen neemt toe. Ook kunnen door het advies 
van de commissie de premies stijgen.

De politiek neemt het advies van de commissie over.  
De nieuwe getallen gelden vanaf 2020. De premies voor 
2020 mogen nog wel worden vastgesteld met de huidige 
getallen.

Daling van de rente
Pensioenfondsen schatten hoeveel geld zij nu moeten 
hebben om alle pensioenen tot in de verre toekomst uit 
te keren. Dit gebeurt met de risicovrije rente. De over
heid en De Nederlandsche Bank bepalen de berekening 
van deze rente. Daarnaast is er de rente op de markt. 
Hoe lager die rente is, hoe meer geld pensioenfondsen 
nu moeten hebben. In het advies van de commissie 
staat dat de rente lager moet worden berekend. Daar
naast is de rente in de markt de laatste tijd verder 
gedaald. Een daling van de rente leidt over het alge
meen tot een lagere dekkingsgraad. Het voorstel van de 
commissie voor de rente zal vanaf 1 januari 2021 gaan 
gelden.

Pensioenakkoord leidt mogelijk tot lagere  
premies, sneller verhogen en sneller verlagen
Het pensioenakkoord wijzigt daarnaast de pensioen
regelingen. De nieuwe pensioenregelingen worden 
premieregelingen. Dit kan leiden tot lagere premies of 
inkooptarieven van pensioenaanspraken. Of mogelijk 
sneller verhogen van pensioen. Of mogelijk sneller  
verlagen van pensioen. Deze verhogingen en verlagin
gen mag het fonds over een periode van maximaal 
10 jaar spreiden.

Hoe pakt de combinatie van veranderingen voor 
u uit? U leest meer in uw UPO op het deelnemers-
portal
De effecten gaan verschillende kanten op. Hoe de  
combinatie voor uw kring uitpakt, is op dit moment nog 
niet in te schatten. U krijgt ieder jaar een pensioen
overzicht (UPO). Hierin staat wat er gebeurt bij mooi 
weer en slecht weer op de markt. Hier staat ook wat de 
kans op verlagen of verhogen is. Is er een herstelplan 
voor uw kring? Dan informeren wij daarover op de 
website.


